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 nr. 206 425 van 2 juli 2018 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: Op haar gekozen woonplaats bij 

advocaat L. F. DE CASTRO 

Louizalaan 50 

1050 BRUSSEL 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie 

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Albanese nationaliteit te zijn, op 28 juni 2018 heeft 

ingediend bij faxpost om bij uiterst dringende noodzakelijkheid de schorsing van de tenuitvoerlegging te 

vorderen van de beslissingen van 24 juni 2018 tot afgifte van een inreisverbod en tot afgifte van een 

bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 13septies). 

 

Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen. 

 

Gelet op artikel 39/82 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, 

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 

 

Gelet op titel II, hoofdstuk II van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging 

voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 29 juni 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 2 juli 2018. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat L.F. DE CASTRO, die verschijnt voor de verzoekende partij en 

van advocaat M. DUBOIS, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 24 juni 2018 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie (hierna: de 

gemachtigde) een beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding 

met het oog op verwijdering (bijlage 13septies).  
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Dit is de eerste bestreden akte waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

“Bevel om het grondgebied te verlaten 

Aan de Mevrouw, die verklaart te heten(1): 

naam: Alias 

voornaam: H. V. A. 

geboortedatum: 00.00.1900 

nationaliteit: Onbepaald 

In voorkomend geval, ALIAS: H. V. A. 

wordt het bevel gegeven het grondgebied van België te verlaten, evenals het grondgebied van de staten 

die het Schengenacquis ten volle toepassen(2), tenzij zij beschikt over de documenten die vereist zijn 

om er zich naar toe te begeven. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING EN VAN DE AFWEZIGHEID VAN EEN TERMIJN OM HET 

GRONDGEBIED TE VERLATEN: 

 

Voorafgaandelijk deze beslissing werd betrokkene gevraagd om de vragenlijst “recht om gehoord te 

worden” in te vullen op 24.06.2018, zij weigert echter elke medewerking. 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van volgend(e) artikel(en) van 

de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en 

de verwijdering van vreemdelingen en volgende feiten en/of vaststellingen: 

Artikel 7, alinea 1: 

 

n; 

De betrokkene is niet in het bezit van een geldig paspoort en niet van een geldig visum/verblijfstitel op 

het moment van haar arrestatie. 

Betrokkene is op heterdaad betrapt voor aanmatiging van naam. (PV BR.55.FC.005699/2018 van de 

politie zone van SPC BRUSSEL.) Betrokkene biedt zich aan de grenscontrole Eurostar aan met een als 

gestolen geseind en vervalst Hongaars paspoort. Gezien het bedrieglijk karakter van deze feiten, kan 

worden afgeleid dat betrokkene door zijn gedrag geacht wordt de openbare orde te kunnen schaden. 

Betrokkene weigert iedere vorm van medewerking, 

Bijgevolg heeft de gemachtigde van de Staatssecretaris in zijn verwijderingsbeslissing rekening 

gehouden met de bepalingen van artikel 74/13. 

Een schendig van artikel 8 EVRM kan dan ook niet worden aangenomen. 

Artikel 74/14: Reden waarom geen termijn voor vrijwillig vertrek wordt toegestaan: 

 

 

Er bestaat een risico op onderduiken: 

Betrokkene heeft na haar illegale binnenkomst of tijdens zijn illegaal verblijf geen verblijfsaanvraag of 

verzoek of internationale bescherming ingediend binnen de door de wet voorziene termijn. 

Uit het administratief dossier blijkt niet dat zij haar verblijf op de wettelijk voorziene manier heeft trachten 

te regulariseren. 

Betrokkene werkt niet mee of heeft niet meegewerkt met de overheden. 

Betrokkene heeft zich niet aangemeld bij de gemeente binnen de door artikel 5 van de wet van 

15/12/1980 bepaalde termijn en levert geen bewijs dat zij op hotel logeert. 

Betrokkene is op heterdaad betrapt voor aanmatiging van naam. (PV BR.55.FC.005699/2018 van de 

politie zone van SPC BRUSSEL.) 

Betrokkene biedt zich aan de grenscontrole Eurostar aan met een als gestolen geseind en vervalst 

Hongaars paspoort. 

Gezien het bedrieglijk karakter van deze feiten, kan worden afgeleid dat betrokkene door zijn gedrag 

geacht wordt de openbare orde te kunnen schaden. 

 

Terugleiding naar de grens 

Voorafgaandelijk deze beslissing werd betrokkene gevraagd om de vragenlijst “recht om gehoord te 

worden” in te vullen op 24.06.2018, zij weigert echter elke medewerking. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING TOT TERUGLEIDING NAAR DE GRENS: 

 

Met toepassing van artikel 7, tweede lid, van de wet van 15 december 1980, is het noodzakelijk om de 

betrokkene zonder verwijl naar de grens te doen terugleiden, met uitzondering van de grens van de 

staten die het Schengenacquis ten volle toepassen2 om de volgende redenen: 
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Reden waarom geen termijn voor vrijwillig vertrek: 

 

Er bestaat een risico op onderduiken: 

Betrokkene heeft na haar illegale binnenkomst of tijdens zijn illegaal verblijf geen verblijfsaanvraag of 

verzoek of internationale bescherming ingediend binnen de door de wet voorziene termijn. 

Uit het administratief dossier blijkt niet dat zij haar verblijf op de wettelijk voorziene manier heeft trachten 

te regulariseren. 

Betrokkene werkt niet mee of heeft niet meegewerkt met de overheden. 

Betrokkene heeft zich niet aangemeld bij de gemeente binnen de door artikel 5 van de wet van 

15/12/1980 bepaalde termijn en levert geen bewijs dat zij op hotel logeert. 

Betrokkene is op heterdaad betrapt voor aanmatiging van naam. (PV BR.55.FC.005699/2018 van de 

politie zone van SPC BRUSSEL.) 

Betrokkene biedt zich aan de grenscontrole Eurostar aan met een als gestolen geseind en vervalst 

Hongaars paspoort. 

Gezien het bedrieglijk karakter van deze feiten, kan worden afgeleid dat betrokkene door zijn gedrag 

geacht wordt de openbare orde te kunnen schaden. 

Voorafgaandelijk deze beslissing werd betrokkene gevraagd om de vragenlijst “recht om gehoord te 

worden” in te vullen op 24.06.2018, zij weigert echter elke medewerking. 

Betrokkene is niet het bezit van documenten, bijgevolg dient haar nationaliteit bepaald te worden. 

De grens waarnaar betrokkene zal worden teruggeleid zal worden bepaald in een beslissing tot 

vaststelling van de grens, nadat de nationaliteit vaststaat en het risico op schending van artikel 3 EVRM 

werd onderzocht. Tegen deze beslissing kan een schorsend beroep bij de RVV ingesteld worden. 

Voorafgaandelijk deze beslissing werd betrokkene gevraagd om de vragenlijst “recht om gehoord te 

worden” in te vullen op 24.06.2018, zij weigert echter elke medewerking. 

Betrokkene brengt geen elementen aan die bewijzen dat hij aan een ziekte lijdt die hem belemmeren 

terug te keren naar zijn land van herkomst. 

Artikel 3 van het EVRM waarborgt niet het recht om op het grondgebied van een Staat te blijven louter 

om de reden dat die Staat betere medische verzorging kan verstrekken dan het land van herkomst en 

dat zelfs de omstandigheid dat de uitwijzing de gezondheidstoestand of de levensverwachting van een 

vreemdeling beïnvloedt, niet volstaat om een schending van deze verdragsbepaling op te leveren. Enkel 

in zeer uitzonderlijke gevallen wanneer de humanitaire redenen die pleiten tegen de uitwijzing dwingend 

zijn, het geen in voorliggende zaak niet blijkt, kan een schending van artikel 3 van het Europees Verdrag 

aan de orde zijn. 

 

Vasthouding 

 

REDEN VAN DE BESLISSING TOT VASTHOUDING: 

 

Met de toepassing van artikel 7, derde lid van de wet van 15 december 1980, dient de betrokkene te 

dien einde opgesloten te worden, aangezien haar terugleiding naar de grens niet onmiddellijk kan 

uitgevoerd worden en op basis van volgende feiten: 

Er bestaat een risico op onderduiken Betrokkene heeft na haar illegale binnenkomst of tijdens zijn 

illegaal verblijf geen verblijfsaanvraag of verzoek of internationale bescherming ingediend binnen de 

door de wet voorziene termijn. 

Uit het administratief dossier blijkt niet dat zij haar verblijf op de wettelijk voorziene manier heeft trachten 

te regulariseren. 

Betrokkene werkt niet mee of heeft niet meegewerkt met de overheden. 

Betrokkene heeft zich niet aangemeld bij de gemeente binnen de door artikel 5 van de wet van 

15/12/1980 bepaalde termijn en levert geen bewijs dat zij op hotel logeert. 

Gelet op al deze elementen, kunnen we dus concluderen dat zij de administratieve beslissing die 

genomen wordt te haren laste niet zal opvolgen. We kunnen ook concluderen dat er sterke vermoedens 

zijn dat zij zich aan de verantwoordelijke autoriteiten zal onttrekken. Hieruit blijkt dat betrokkene ter 

beschikking moet worden gesteld van Dienst Vreemdelingenzaken teneinde de grens te bepalen. 

In uitvoering van deze beslissingen, gelasten wij, S.R, attaché, gemachtigde van de Staatssecretaris” 

 

1.2. Op dezelfde dag neemt de gemachtigde een beslissing tot afgifte van een inreisverbod (bijlage 

13sexies). Dit is de tweede bestreden beslissing waarvan de motieven luiden als volgt:  

 

“INREISVERBOD 

Aan de Mevrouw, die verklaart te heten(1): 

Naam : Alias 
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voornaam : H. V. A. 

geboortedatum : 00.00.1900 

nationaliteit : Onbepaald 

In voorkomend geval, ALIAS: H. V. A. 

wordt een inreisverbod voor 3 jaar opgelegd, 

voor het grondgebied van België, evenals het grondgebied van de staten die het Schengenacquis ten 

volle toepassen(2), tenzij zij beschikt over de documenten die vereist zijn om er zich naar toe te 

begeven. 

De beslissing tot verwijdering van 24.06.2018 gaat gepaard met dit inreisverbod (2) 

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

 

Het inreisverbod wordt afgegeven in toepassing van het hierna vermelde artikel van de wet van 15 

december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 

van vreemdelingen en op grond van volgende feiten: 

Artikel 74/11, §1, tweede lid, de beslissing tot verwijdering gaat gepaard met een inreisverbod omdat: 

 

 

Er bestaat een risico op onderduiken: 

Betrokkene heeft na haar illegale binnenkomst of tijdens zijn illegaal verblijf geen verblijfsaanvraag of 

verzoek of internationale 

bescherming ingediend binnen de door de wet voorziene termijn. 

Uit het administratief dossier blijkt niet dat zij haar verblijf op de wettelijk voorziene manier heeft trachten 

te regulariseren. 

Betrokkene werkt niet mee of heeft niet meegewerkt met de overheden. 

Betrokkene heeft zich niet aangemeld bij de gemeente binnen de door artikel 5 van de wet van 

15/12/1980 bepaalde termijn en levert geen bewijs dat zij op hotel logeert. 

Betrokkene is op heterdaad betrapt voor aanmatiging van naam. (PV BR.55.FC.005699/2018 van de 

politie zone van SPC BRUSSEL.) 

Betrokkene biedt zich aan de grenscontrole Eurostar aan met een als gestolen geseind en vervalst 

Hongaars paspoort. 

Gezien het bedrieglijk karakter van deze feiten, kan worden afgeleid dat betrokkene door zijn gedrag 

geacht wordt de openbare orde te kunnen schaden. 

Redenen waarom hem een inreisverbod wordt opgelegd. 

Om de volgende reden gaat het bevel gepaard met een inreisverbod van drie jaar: 

Betrokkene weigert iedere vorm van medewerking, 

Bijgevolg heeft de gemachtigde van de Staatssecretaris in zijn verwijderingsbeslissing rekening 

gehouden met de bepalingen van artikel 74/13. 

Een schendig van artikel 8 EVRM kan dan ook niet worden aangenomen. 

Gezien het bedrieglijk karakter van deze feiten, kan worden afgeleid dat betrokkene door zijn gedrag 

geacht wordt de openbare orde te kunnen schaden. 

Betrokkene heeft niet getwijfeld om op illegale wijze in België te verblijven en om de openbare orde te 

schaden. Gelet op al deze elementen, het belang van de immigratiecontrole en het handhaven van de 

openbare orde, is een inreisverbod van 3 jaar proportioneel.” 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

In zoverre de vordering tot schorsing is gericht tegen de beslissing tot vrijheidsberoving, benadrukt de 

Raad dat deze beslissing overeenkomstig artikel 71, eerste lid van de Vreemdelingenwet enkel vatbaar 

is voor een beroep bij de raadkamer van de correctionele rechtbank van de verblijfplaats in het Rijk of 

van de plaats waar de vreemdeling werd aangetroffen. De Raad is dan ook zonder rechtsmacht om 

kennis te nemen van het beroep in de mate dat het gericht is tegen deze beslissing. 

 

3. Onderzoek van de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid in zoverre gericht 

tegen het bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding met oog op verwijdering (bijlage 

13septies). 

 

3.1. De drie cumulatieve voorwaarden 
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Artikel 43, § 1, eerste lid van het procedurereglement van de Raad (hierna: het PR RvV) bepaalt dat, 

indien de uiterst dringende noodzakelijkheid wordt aangevoerd, de vordering een uiteenzetting van de 

feiten dient te bevatten die deze uiterst dringende noodzakelijkheid rechtvaardigen. 

Verder kan overeenkomstig artikel 39/82, § 2, eerste lid van de Vreemdelingenwet slechts tot de 

schorsing van de tenuitvoerlegging van een administratieve rechtshandeling worden besloten indien er 

ernstige middelen worden aangevoerd die de vernietiging van de aangevochten beslissing kunnen 

verantwoorden en op voorwaarde dat de onmiddellijke tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing 

een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen. 

Uit het voorgaande volgt dat, opdat een vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid 

kan worden ingewilligd, de drie voornoemde voorwaarden cumulatief moeten zijn vervuld. 

 

3.2. Betreffende de eerste voorwaarde: het uiterst dringende karakter 

 

Artikel 39/82, § 4, tweede lid van de Vreemdelingenwet bepaalt: 

“Indien de vreemdeling het voorwerp is van een verwijderings- of terugdrijvingsmaatregel waarvan de 

tenuitvoerlegging imminent is, in het bijzonder indien hij is vastgehouden in een welbepaalde plaats 

zoals bedoeld in de artikelen 74/8 en 74/9 of ter beschikking is gesteld van de regering, en hij nog geen 

gewone vordering tot schorsing heeft ingeleid tegen de bedoelde verwijderings- of 

terugdrijvingsmaatregel, kan hij binnen de in artikel 39/57, § 1, derde lid, bedoelde termijn de schorsing 

van de tenuitvoerlegging van deze maatregel vorderen bij uiterst dringende noodzakelijkheid.” 

 

Verzoekster bevindt zich in een welbepaalde plaats zoals bedoeld in de artikelen 74/8 en 74/9 van de 

Vreemdelingenwet. In dit geval wordt het uiterst dringend karakter van de vordering wettelijk vermoed. 

Het uiterst dringende karakter van de vordering staat in casu vast en wordt door de verwerende partij 

niet betwist.   

Aan de eerste cumulatieve voorwaarde is bijgevolg voldaan. 

 

3.3. Betreffende de tweede voorwaarde: de ernst van de aangevoerde middelen 

 

3.3.1. De interpretatie van deze voorwaarde 

 

Onder “middel” wordt begrepen de voldoende duidelijke omschrijving van de overtreden rechtsregel en 

van de wijze waarop die rechtsregel door de bestreden beslissing wordt geschonden (RvS 17 december 

2004, nr. 138.590; RvS 4 mei 2004, nr. 130.972; RvS 1 oktober 2006, nr. 135.618). 

Opdat een middel ernstig zou zijn, volstaat het dat het op het eerste gezicht, en gelet op de toedracht 

van de zaak, ontvankelijk en gegrond zou kunnen worden verklaard en derhalve kan leiden tot de 

schorsing van de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing. 

 

Daarenboven volgt uit artikel 39/82, § 4, vierde lid van de Vreemdelingenwet dat in het kader van de 

procedure in uiterst dringende noodzakelijkheid “De kamervoorzitter of de rechter in 

vreemdelingenzaken een zorgvuldig en nauwgezet onderzoek [doet] van alle bewijsstukken die hem 

worden voorgelegd, inzonderheid die welke van dien aard zijn dat daaruit blijkt dat er redenen zijn om te 

geloven dat de uitvoering van de bestreden beslissing de verzoeker zou blootstellen aan het risico te 

worden onderworpen aan de schending van de grondrechten van de mens ten aanzien waarvan geen 

afwijking mogelijk is uit hoofde van artikel 15, tweede lid, van het Europees Verdrag tot bescherming 

van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.” 

 

3.3.2. De toepassing van deze voorwaarde 

 

3.3.2.1. Verzoekster ontwikkelt in haar verzoekschrift een eerste en derde middel, die beide gericht zijn 

tegen de eerste bestreden akte.  

In het eerste middel voert verzoekster de schending aan van de artikelen 12 en 62 van de 

Vreemdelingenwet, van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van bestuurshandelingen, van het zorgvuldigheidsbeginsel, van het voorzichtigheidsbeginsel 

en van het redelijkheids- en proportionaliteitsbeginsel. In het derde middel voert verzoekster de 

schending aan van artikel 6 van het EVRM.  

 

3.3.2.2. De beslissing tot afgifte van het bevel om het grondgebied te verlaten, steunt op artikel 7, eerste 

lid, 1° en 3° van de Vreemdelingenwet. Daarbij wordt in feite gemotiveerd dat verzoekster niet in het 

bezit is van een geldig paspoort en niet van een geldig visum/verblijfstitel op het moment van haar 

arrestatie. Verder wordt gemotiveerd dat verzoekster door haar gedrag wordt geacht de openbare orde 
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of de nationale veiligheid te kunnen schaden, waarbij wordt verwezen naar het proces-verbaal 

opgemaakt door politie te Brussel, wegens op heterdaad betrapping van aanmatiging van naam. Er 

wordt vastgesteld dat verzoekster zich aan de grenscontrole Eurostar aanmeldde met een als gestolen 

geseind en vervalst Hongaars paspoort. Gezien het bedrieglijk karakter van deze feiten, wordt afgeleid 

dat verzoekster door haar gedrag wordt geacht de openbare orde te kunnen schaden.  

 

In toepassing van artikel 74/14, § 3, 1° en 3° van de Vreemdelingenwet, wordt verzoekster geen termijn 

voor vrijwillig vertrek toegestaan omdat een risico op onderduiken wordt vastgesteld en verzoekster een 

gevaar is voor de openbare orde. Naast de reeds vermelde feitelijke motieven inzake openbare orde, 

wordt ook verwezen naar het feit dat verzoekster haar verblijf niet op de wettelijk voorziene manier heeft 

trachten te regulariseren, zich niet heeft aangemeld bij de gemeente binnen de door artikel 5 van de 

Vreemdelingenwet bepaalde termijn en geen bewijs levert dat zij op hotel logeert. Er wordt benadrukt 

dat verzoekster niet meewerkt met de overheden.  

 

Tenslotte wordt met toepassing van artikel 7, tweede lid van de Vreemdelingenwet besloten dat het 

noodzakelijk is om verzoekster zonder verwijl naar de grens te doen terugleiden waarbij wordt verwezen 

naar dezelfde feitelijke elementen als reeds supra uiteengezet.  

 

Verzoekster maakt niet duidelijk op welk punt deze motivering haar niet in staat stelt te begrijpen op 

welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden akte is gegrond, derwijze dat hierdoor niet zou zijn 

voldaan aan het doel van de formele motiveringsplicht.  

 

3.3.2.3. Verzoekster houdt voor dat zij een Albanese staatsburger is. Ze voegt een kopie van een 

Albanees paspoort aan haar verzoekschrift. Zij betoogt, als Albanese die niet visumplichtig is, het recht 

te hebben om het Belgische grondgebied te betreden en er de buitengrenzen te overschrijden. Zij stelt 

niet de intentie te hebben zich in België te vestigen, doch naar het Verenigd Koninkrijk te reizen om er 

zich bij haar verloofde te vervoegen en hun huwelijk te voltrekken. Zij stelt dat zij, conform artikel 12, 

alinea 2 van de Vreemdelingenwet, over 8 werkdagen beschikt, nadat zij het Rijk is binnengekomen, om 

er een aanvraag tot inschrijving te doen. Zij stelt dat haar die termijn niet werd toegestaan. Zij vervolgt 

bij haar overbrenging naar het gesloten centrum niet te zijn bijgestaan door een tolk waardoor haar niet 

verweten kan worden niet mee te werken met het Bestuur. 

 

3.3.2.4. De Raad stelt vast dat verzoekster, die nu beweert over de Albanese nationaliteit te beschikken, 

niet betwist dat zij, op het ogenblik van haar arrestatie, zich op het Belgisch grondgebied bevond zonder 

in het bezit te zijn van een geldig paspoort, noch van een geldig visum of verblijfstitel. Zij toont niet aan 

dat zij zich met haar Albanees paspoort heeft aangeboden bij de grenscontrole Eurostar, noch blijkt dit 

uit de stukken in het administratief dossier.  

 

Integendeel, uit het administratief dossier blijkt dat zij bij de grenscontrole Eurostar een als gestolen 

geseind en vervalst Hongaars paspoort voorlegde. In administratief verslag vreemdelingencontrole van 

23 juni 2018 kan worden gelezen dat een proces-verbaal BR.55.FC.005699 werd opgemaakt wegens 

aanmatiging van naam. Het gaat hier niet om “vermoedens”, zoals verzoekster betoogt. Uit het proces-

verbaal blijkt duidelijk dat verzoekster door de politie op heterdaad werd betrapt, zoals in de bestreden 

beslissing ook wordt aangehaald.  

Deze feiten worden door verzoekster niet betwist of weerlegd. Verzoekster blijft in gebreke om aan te 

tonen dat het voor haar onmogelijk was om bij doorreis naar het Verenigd Koninkrijk gebruik te maken 

van haar Albanees paspoort. Het betoog dat zij pas meerderjarig is, geen strafrechtelijke antecedenten 

heeft, dat de verwerende partij niet eens de tijd heeft genomen om haar reden voor verblijf in België te 

begrijpen en dat zij voor de eerste keer aankomt op Belgisch grondgebied, doet geen afbreuk aan de 

vaststelling dat zij bij de grenscontrole een als gestolen geseind en vervalst Hongaars paspoort heeft 

voorgelegd. Nergens uit het administratief dossier blijkt dat zij op het moment van de grenscontrole haar 

echte identiteit heeft vermeld. Verzoekster tracht overigens nergens in het verzoekschrift uit te leggen 

waarom zij bij grenscontrole een gestolen geseind en vervalst Hongaars paspoort heeft voorgelegd. 

 

Daar verzoekster op heterdaad werd betrapt op het aannemen van een naam in het openbaar die haar 

niet toekomt, in andere woorden gebruik heeft gemaakt een valse naam, kon de gemachtigde terecht 

vaststellen dat deze feiten een bedrieglijk karakter hebben. Verzoekster gaat niet in op deze concrete 

motivering en toont derhalve niet aan dat het kennelijk onredelijk is om uit dit bedrieglijk karakter van de 

feiten, dit is het gebruik van een valse naam om binnen te kunnen geraken in een andere lidstaat van de 

Europese Unie zonder gebruik te maken van de eigen nationaliteit, af te leiden dat verzoekster door 

haar gedrag wordt geacht de openbare orde te kunnen schaden.  
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Waar zij stelt dat haar geen enkele mogelijkheid werd gegeven om zich, conform de artikelen 5 en 12 

van de Vreemdelingenwet, binnen een termijn van respectievelijk 5 en 8 dagen in het Rijk in te 

schrijven, blijkt duidelijk uit verzoeksters verklaringen en het verzoekschrift dat dit geenszins haar 

bedoeling was. Zij stelt duidelijk door te willen reizen naar het Verenigd Koninkrijk om er zich bij haar 

verloofde te vervoegen en er hun huwelijk te laten voltrekken. Verzoekster toont haar belang bij de 

aangevoerde schending van artikel 12 van de Vreemdelingenwet dan ook niet aan.  

 

Verzoekster toont derhalve niet aan, op het ogenblik van de bestreden beslissing, in het bezit te zijn 

geweest van de bij artikel 2 van de Vreemdelingenwet vereiste documenten. 

Verzoekster toont evenmin aan dat de gemachtigde op onwettige, onzorgvuldige of kennelijk onredelijke 

wijze heeft geoordeeld dat een bevel om het grondgebied te verlaten moest worden afgeleverd op grond 

van de vaststelling dat verzoekster, op het ogenblik van haar arrestatie, niet in het bezit was van een 

geldig paspoort en niet van een geldig visum/verblijfstitel, doch wel van een geseind en vervalst 

Hongaars paspoort, waardoor, gelet op het bedrieglijk karakter van die feiten, kon worden afgeleid dat 

verzoekster door haar gedrag geacht werd de openbare orde te kunnen schaden. 

De gemachtigde kon dan ook op goede gronden toepassing maken van artikel 7, eerste lid, 1° en 3° van 

de Vreemdelingenwet om een bevel om het grondgebied te verlaten af te geven.  

 

Wat betreft verzoeksters kritiek met betrekking tot de motivering inzake het risico op onderduiken en het 

gebrek aan medewerking, stelt de Raad vast dat deze kritiek is gericht tegen een overtollig motief 

waarvan de gegrondheid niet kan leiden tot de onwettigheid van de bestreden akte.   

De beslissing om geen termijn voor vrijwillig vertrek toe te staan, is immers niet enkel gegrond op het 

artikel 74/14, § 3, 1° en het vaststellen van een risico op onderduiken. 

Zoals hierboven reeds vastgesteld toont verzoekster niet aan dat de gemachtigde op onwettige, 

onzorgvuldige of kennelijk onredelijke wijze heeft vastgesteld dat verzoekster, op het ogenblik van haar 

arrestatie, niet in het bezit was van een geldig paspoort en niet van een geldig visum/verblijfstitel, doch 

wel van een geseind en vervalst Hongaars paspoort, waardoor, gelet op het bedrieglijk karakter van die 

feiten, kon worden afgeleid dat verzoekster door haar gedrag geacht werd de openbare orde te kunnen 

schaden. Dit motief is dan ook voldoende determinerend om op grond artikel 74/14, § 3, 3° van de 

Vreemdelingenwet een termijn voor vrijwillig vertrek te weigeren en een beslissing tot terugleiding naar 

de grens te nemen. 

Er dient dan ook niet meer op verzoeksters kritiek over het risico op onderduiken en gebrek aan 

medewerking te worden ingegaan. 

 

3.3.2.5. Een schending van de artikelen 2 en 3 wet van 29 juli 1991 en van de artikelen 12 en 62 van de 

Vreemdelingenwet blijkt op het eerste gezicht niet. Evenmin blijkt prima facie een schending van het 

zorgvuldigheidsbeginsel, het voorzichtigheidsbeginsel, het redelijkheids- en proportionaliteitsbeginsel.  

Het eerste middel is niet ernstig.  

 

3.3.2.6. In een derde middel haalt verzoekster de schending aan van artikel 6 van het EVRM. Zij betoogt 

dat haar vrijheidsberoving disproportioneel is. 

 

De Raad verwijst naar wat is gesteld onder punt 2, met name dat de Raad zonder rechtsmacht is om 

zich uit te spreken over een maatregel tot vrijheidsberoving.  

 

Het is vaste rechtspraak van het EHRM dat geschillen betreffende de toegang tot, het verblijf op en de 

verwijdering van het grondgebied niet onder de toepassing van artikel 6 van het EVRM vallen (EHRM 5 

oktober 2000, Maaouia t. Frankrijk (GC), CEDH 2000-X; GwH 2 april 2009, nr. 67/2009, overweging 

B.3.2.; GwH 4 maart 2009, nr. 36/2009, overweging B. 3.5 en vaste rechtspraak van de Raad van State 

in dezelfde zin, met name RvS 2 april 2002, nr. 105.351; RvS 9 oktober 2002; nrs. 111.202 en 111.203; 

RvS 21 september 2009, nr. 196.233). 

 

Het derde middel is op het eerste gezicht onontvankelijk. 

 

3.3.2.7. Het eerste middel en het derde middel zijn niet ernstig. Aan de tweede cumulatieve voorwaarde 

is bijgevolg niet voldaan.  

 

De vaststelling dat er niet is voldaan aan één van de in artikel 39/82, § 2, eerste lid van de 

Vreemdelingenwet voorziene cumulatieve voorwaarden volstaat om de vordering tot schorsing bij uiterst 
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dringende noodzakelijkheid af te wijzen. Op de voorwaarde van het moeilijk te herstellen ernstig nadeel 

dient dan ook niet te worden ingegaan. 

 

4. Over de vordering tot schorsing in zoverre gericht tegen het inreisverbod (bijlage 13sexies). 

 

4.1. Betreffende de eerste voorwaarde: het uiterst dringende karakter 

 

4.1.1. De interpretatie van deze voorwaarde 

 

De Raad wijst er op dat de schorsingsprocedure bij uiterst dringende noodzakelijkheid een uitzonderlijk 

en ongewoon karakter heeft. De toepassing van deze procedure verstoort immers het normale verloop 

van de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en herleidt de rechten van 

verdediging van de verwerende partij tot een strikt minimum. Het beroep op een dergelijke procedure 

moet dus de uitzondering blijven. 

 

Om relevant te zijn, moet de uiteenzetting die het uiterst dringend karakter van de vordering tot 

schorsing rechtvaardigt, aantonen dat er een imminent gevaar dreigt dat van die aard is dat de gewone 

schorsingsprocedure niet op een efficiënte wijze zou kunnen voorkomen dat het aangevoerde ernstige 

nadeel zich zou voordoen. 

 

4.1.2. De beoordeling van deze voorwaarde 

 

De verzoekster toont niet aan dat in casu een hoogdringende behandeling van de vordering tot 

schorsing vereist is en dat indien de vordering zou worden ingesteld via de gewone 

schorsingsprocedure deze onherroepelijk te laat zou komen om nog enig nuttig effect te sorteren. In 

haar verzoekschrift voert verzoekster aan dat zij vastgehouden is met oog op verwijdering, dat de 

uitvoering van de verwijderingsmaatregel imminent is en dat dit de huidige procedure rechtvaardigt.  

 

De summiere uiteenzetting in het verzoekschrift inzake de voorwaarde van uiterst dringende 

noodzakelijkheid heeft voornamelijk betrekking op het bevel om het grondgebied te verlaten met 

vasthouding met oog op verwijdering (bijlage 13septies).  

 

De Raad stelt vast dat verzoekster geen enkel concreet gegeven aanbrengt waaruit blijkt dat haar 

onmiddellijke terugkeer op het Belgisch grondgebied absoluut noodzakelijk zou zijn waardoor het 

inreisverbod met onmiddellijke ingang zou moeten worden geschorst om te vermijden dat het 

aangevoerde moeilijk te herstellen ernstig nadeel, in zoverre dit in onderhavig geval voldoende werd 

uitgewerkt, zich zou voltrekken. De Raad wijst er bovendien op dat de Vreemdelingenwet in artikel 74/12 

een specifiek rechtsmiddel bevat waarbij de intrekking of de opschorting van het inreisverbod kan 

worden gevraagd bij de staatssecretaris of zijn gemachtigde. 

 

In deze omstandigheden is dan ook niet aangetoond dat de uiterst dringende behandeling van de 

vordering tegen dit inreisverbod, en dus een bespreking van het derde onderdeel van het enige middel, 

zich opdringt. De raadsman van verzoekster stelt ter terechtzitting enkel dat het “hard” is om drie jaar 

niet te kunnen reizen naar België en in Europa, maar met dit betoog worden geen feiten of gegevens 

aangebracht die direct aannemelijk maken dat de gevraagde schorsing, wil zij enig nuttig effect sorteren, 

onmiddellijk bevolen moet worden. Evenmin blijken zulke gegevens uit het verzoekschrift of uit het 

administratief dossier. 

 

De vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid inzoverre gericht tegen het bestreden 

inreisverbod dient dan ook te worden verworpen nu niet is voldaan aan de cumulatieve voorwaarde van 

de uiterst dringende noodzakelijkheid.  

Bijgevolg dringt een bespreking van het tweede middel, gericht tegen het inreisverbod, zich niet meer 

op.  

 

5. Kosten 

 

Met toepassing van artikel 39/68-1, § 5, derde en vierde lid van de vreemdelingenwet zal de beslissing 

over het rolrecht of over de vrijstelling ervan, in een mogelijke verdere fase van het geding worden 

getroffen. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 
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Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid wordt verworpen. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twee juli tweeduizend achttien door: 

 

mevr. M. MAES, wnd. Voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

M. DENYS M. MAES 

 


